
occazião, e comodidade será conveniente mandar-se 
examinar para ver se se pode navegar por elle acima 
até a serra dos agudos (*), e day abrir picada para 
Curitiba (2). 

Hé o <pie me lembra dizer-lhe neste particular, 
i'ecommendando-llie que tudo. quanto lhe occorrer, e 
possa ser conveniente para a cõmodidade, e segurança 
dessas terras, o ponha em pratica. D. 8 G < l c Ym. 0 6 m.s a. s 

São Paulo, a 12 de Setembro de 1769. — Bom Luiz 
Antonio de Souza. 

Para o mesmo Ajudante (las Ordens. 
Depois de lhe ter escripto, e de haverem partido 

as cartas para Araraitaguaba, tem crescido as noticias 
de que os Castelhanos juntão forças na Fronteira do 
Pio Grande, e ja outros accrescentâo peyores novida-
des tal fundados em que a Província de Yiamão se 
acha desguarnecida de Tropas, pelas terem mandado 
recolher depois de renovada a união entre as duas 
Coroas; com estes avizos entro em mayor cuidado de 
que possa ter sucedido o mesmo por essas partes, e 
que os mesmos Castelhanos aSim como se resolverão 
a parecer numerozos na Fronteira de Pio Grande, se 
tenhão tâobem ajuntado na desse Guatemy, se aSim 
for (o que Deos não permita) espero que por essa 
parte achem os Postos também guardados (pie se não 
rçzolvão a atacalos, e se os atacarem (pie achem tão 
vigoroza rezistencia que percão a vontade de tornar 
í l experimentar fortuna. Nesta consideração me resolvi 

(') Conserva este nome até hoje; corre parallela ao rio Tibagy pela 
S l ' a margem direita e tem do outro lado o rio da Cinza, que também 
V ; u . i desaguar no Paranapanema 

(") Da extremidade da serra A íreguezia do Yapó « hoje cidade de Castro » a distancia é pequena, o de Castro ;í Curitiba ha cerca de 20 legoas de campos com restingas de pinheiros em muitos logares. (N. da li.) 
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a accrescentar o socorro, e estimarei que chegue a 
tempo de ser proveitozo; e ordeno que abreviem a 
viagem. 

Se as noticias peyorarem heide preparar outro para 
ir em seguimento deste, e para qac possa saber de 
todos os movimentos não se esqueça de ter sempre boas 
inteligências em o Paiz contrario, que avisem de tudo o 
que se dispozer, e a mim me participe as noticias em 
carta por alguma canoa, ou batellão, que dahi se 
mande expedir, e recommende muito a toda essa gente 
que 110 cazo de serem atacados se animem, e provem 
toda a rezistencia, e espero em Deos e N. Sr." dos 
Prazeres (') que 110 meyo do mayor perigo nos hade 
dar a victoria: talvez que nada venha a suceder, por 
isso haja-se com cautella em não espalhar estas no-
vidades, para que lhe não dezerte gente. IIc o que 
posso dizer-lhe, e D. 8 o G.° m.8 a.8 S. Paulo 20 de Se-
tembro de 1 7 6 9 . — D o m Luiz Antonio de Souza 

Para o Snr. General de Goyaz. 
111."10 o E x . m 0 Snr.: — Ainda que Y. Ex.» em carta 

do 1.° de Outubro de 1766 me faz a mr. c e dar cate-
górica resposta a respeito de lhe não ser possível 
continuar a remessa das duas arrobas de ouro que 
S. Mag." foi servido mandar contribuir dessa Capita-
tania para esta Provedoria, comtudo hoje me vejo 
em tal aperto, (pie não posso deixar de repetir a 
Y. Ex. a a mesma instancia, pedindo-lhe que ao me-
nos por modo de empréstimo queira ajudar-ine para 
os interesses de S. Mag.0, concorrendo com as ditas 
duas arrobas por uma voz somente, emquanto eu re-
corro ao mesmo Snr., pedindo-lhe a necessaria p rov i -
dencia, obrigando-me eu pela minha pessoa, e rendas, 

(') IS'. Sr." dos Prazeres era m a d r i n h a de D. Luiz Antonio e dahi 
v inha a g rande devoção que t inha por esta Santa . (N. da 11.) 
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